
AS SANÇÕES 
DERAM CERTO 
Após cercos econômicos 
e ameaça de prisão, o 
ditador do Sudão aceita 
a separação do sul 

m dos desafios da diplomacia 
moderna é encontrar meios pa
ra conter regimes párias, que 
perseguem a oposição, amea

çam os vizinhos com programas nuclea
res e oprimem os próprios cidadãos. As 
tentativas para impedi-los de cometer 
atrocidades vão desde o que alguns di
plomatas chamam de "diálogo constru
tivo" até sanções econômicas e conde
nações em tribunais internacionais. Na 
semana passada, surgiu um indício de 
que a pressão externa funciona. O Su
dão, governado pelo déspota Omar al-
Bashir, deu sinais de que aceitaria a 
independência do sul de seu país, um 
território do tamanho da França com o 
qual promoveu uma guerra que matou 
2 milhões de pessoas entre 1983 e 
2005. Após um referendo apoiado pela 
ONU, os habitantes da região, de maio

ria católica e africana, decidiram se se
parar do norte, muçulmano e árabe. O 
novo país, que já nasce como o mais 
pobre do mundo, será criado oficial
mente em 9 de julho. Dois dias após 
reconhecer o resultado da votação, Car
tum solicitou no Conselho de Seguran
ça da O N U o fim das sanções comer
ciais e pediu ao Tribunal 
Penal Internacional (TPI) 
a suspensão da ordem 
de prisão contra Bashir 
por crimes contra a 
humanidade — desde 
2003, ele apoia o Exér
cito e milícias em uma 

MEDO DE CADEIA 
Bashir: acusação por 
crimes contra a 
humanidade em 
Darfur 

FESTA NA TRIBO 
Membros da etnia toposa, 
futuros cidadãos de Sudão 
do Sul, comemoram 
sua independência 

limpeza étnica na região 
de Darfur. 

Com a ordem de pri
são, que dificilmente será 
revogada, Bashir não pode 
desembarcar em nenhum 
dos mais de 100 países sig
natários do TPI. Só pode 
visitar aliados africanos 
com tanto medo de ir parar 

I na cadeia quanto ele. As 
sanções econômicas difi-
cultam as exportações e 
impedem a obtenção de fi-
nanciamentos em bancos 
internacionais. Como cer

ca de 70% dos impostos arrecadados 
com as atividades de firmas estrangeiras 
se destinam à compra de armas, as res
trições tiveram um papel central para 
acabar com a guerra e costurar o tratado 
de paz entre o sul e o norte, em 2005. 
Também bloquearam o investimento ex
terno, o que afetou principalmente as 
companhias chinesas que extraem pe
tróleo no Sudão. Isso explica por que a 
China, em geral condescendente com o 
país africano, apoiou a realização do 
plebiscito. O debate sobre a efetividade 
das sanções deve continuar, enquanto 
se acompanha o desenrolar dos fatos 
em países como Coreia do Norte e Irã. 
Mesmo no Sudão, a paz não está garan

tida: depende agora principalmen
te do que se dará na região de 

Abyei, na divisa entre o sul e o 
norte. Com petróleo em seu 
subsolo e grupos étnicos dispu
tando as áreas de pastagens, a 
região também deveria reali
zar um plebiscito para decidir 
de qual lado ficaria, norte ou 
sul, mas isso ainda não ocorreu. 

Mesmo assim, o gesto conforma
do de Bashir em aceitar a 

independência do Su
dão do Sul indica 

que, quando 
acuados, ti
ranos podem 
fazer con
cessões. 
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